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مقدمة:
دورها  وتطوير  العمالء  بخدمة  والعناية  اإلهتمام  مجال  في  العالمية  التطورات  أن 

المزايا  من  العديد  تحقيق  في  الفعال  االثر  لها  كان  التميز،  ممارسات  في  وكوادرها 

التنافسية واالقتصادية للمؤسسات، وتتناول هذه الدورة والتي بإسم "بناء وصيانة وإدارة 

عالقات العمالء" آليات االستفادة من مصادر إدارة المعرفة والتقنيات المعاصرة في 

تطوير وتنمية قطاع خدمة العمالء من أجل تحقيق األهداف المؤسسية وسبل مواكبة 

المتغيرات العالمية، كما يتم التعرض آلليات اإلبداع ومنهجيات التميز في إدارة عالقات 

بكفاءة  الخدمات  وتقديم  األداء  في  والتفوق  التفرد  تحقيق  أجل  والخدمات من  العمالء 

الخدمة  ومتلقي  المتعاملين  وتوقعات  رغبات  و  إحتياجات  ويتجاوز  يلبي  بما  وفاعلية 

وكذلك الجهات المعنية من خالل وضع منهجيات وإستراتيجيات عمل تضمن تحقيق 

مبدأ التطوير والتحسين المستمر في كافة جوانب األداء والخدمات التي يمكن توفيرها 

للعمالء.

أهداف الدورة:
يف هناية الدورة سيكون الماشركون قادرين عىل:

الفهم الواضح والكامل إلدارة عالقات العمالء CRM وأهميتها وتحقيق الجودة  	
الشاملة والخدمة المتميزة

مناقشة التحوالت والتطورات الهامة المعاصرة التي احدثتها إدارة عالقات  	
العمالء

التمكن من تحديث وتطوير نظم اإلتصال الفعال والمهارات اإلدارية السلوكية في  	
CRM بناء منظومة عالقات العمالء

التمكن من تطبيق وتفعيل فنيات بناء ثقافة جعل العمالء المحور الرئيسي  	
لإلرتقاء والنجاح بالعمل

معرفة أنواع تقنيات إدارة عالقات العمالء واكتساب مهارات التعرف على  	
حاجات العمالء من خالل تحليل أنماطهم بشكل علمي مهاري

تطبيق تقنيات اإلبداع ومنهجيات التميز وبناء نظام إدارة عالقات العمالء وخلق  	
القدرات اإلبتكارية في إدارة الخدمات

التمكن من إدارة العالقة بكفاءة وتحقيق التوازن بين إحتياجات وتوقعات العمالء  	
والمنفعة الكاملة للمنظمة

التعرف على أهمية وكيفية إدارة شكاوى العمالء؟ 	
القدرة على وضع نموذج فعال لتطوير إستراتيجية المنظمة في إدارة عالقات  	

العمالء والخدمات

مفاهيم أاسسية يف إدارة عالقات العمالء:

التعريف المعاصر إلدارة عالقات العمالء 	
فوائد وأهمية إدارة عالقات العمالء 	
القدرات البشرية ومهارات إدارة العالقات 	
التحوالت الهامة التي احدثتها إدارة عالقات العمالء 	
التحول من رضا العمالء الى الوالء الكامل للعمالء 	
القواعد الذهبية لتحويل التعامالت إلى عالقات 	

هل انت حباجة إلدارة عالقات العمالء؟

تقنيات إدارة عالقات العمالء 	
أهمية اإلتصاالت الداخلية والخارجية 	
كيفية بناء قاعدة المعلومات 	
مرحلة الحصول على المعلومات وتبويبها 	
مرحلة اإلستفادة من المعلومات 	
مرحلة تطوير المعلومات وتعديلها 	

ما هي فوائد و مزايا إدارة عالقات العمالء CRM؟

تعزيز إدارة اإلتصال 	
زيادة رضا العمالء واإلحتفاظ بهم 	
تقييم العمالء حسب درجة الربحية والوالء والرضا للعمالء 	
التركيز على ربحية العميل 	
تحسين عائد اإلستثمار التسويقي 	
تميز الخدمات وهدف التقدم واإلرتقاء 	

:CRM بناء وصيانة وتطوير أنظمة إدارة عالقات العمالء

	 CRM أهمية إستراتيجيات إدارة عالقات العمالء
اإلطار العام لقياس إدارة عالقات العمالء 	
الغرض من تقييم وقياس إدارة عالقات العمالء والتحديات التي تواجهها 	
المدخل اإلتجاهي لجودة الخدمة وعالقتها برضا ووالء العمالء 	
مدخل نظرية الفجوة بين توقعات العمالء وإدراكاتهم 	
إنشاء وصيانة نظام فعال إلدارة عالقات العمالء طبقاً لمعايير التميز المؤسسي 	

التمزي اإلبداعي للتعامل مع شكاوي العمالء:

تعريف الشكاوى 	
لماذا ال يشتكي العمالء؟ ولماذا يشتكي العمالء؟ 	
إدارة شكاوي العمالء 	
الخطوات الهامة في حل مشاكل العمالء 	
اإلجراءات اإلدارية الفعالة للتعامل مع شكاوي العمالء 	
كيف تحول شكاوى العمالء الى زيادة والء العمالء 	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)بناء وصيانة وإدارة عالقات العمالء(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


